
Förlagsinsatser och      
medlemsinsatser

Bygget i december 2008



Vi investerar för framtiden och bygger nu nya 
Tofthagaskolan!

I augusti 2008 kunde äntligen Starkeborgs-Tofthagaskolans Ekono-
miska Förening sätta spadarna i marken för det nya skolbygget vid 
Linnesjöns norra strand, granne med Tallnäs stiftsgård. Efter nära    
2 års hårt arbete av föreningens styrelse och många möten med 
olika banker och övriga samarbetspartners, så blev det till slut klart 
med lån från Swedbank och Almi och bygget kunde komma igång.                                           

För att visa att vår bygd står bakom projektet och tror på framtiden, 
så har föreningen gentemot dessa båda parter åtagit sig att uppbåda 
ett eget kapital på 400 000 kronor. Detta kan ses som ett goodwill-
kapital och är en viktig grundplåt för finansieringen.

Det är därför viktigt att alla blir delaktiga i denna satsning för    
bygden och det är nu som Du behövs!

Gör din insats för bygden! 

Varför ska DU vara med?

1. Barnen är vår viktigaste resurs. Vi vill att våra barn ska få den 
allra bästa möjliga start i livet och att de ska få den på hemma-
plan i en lugn, trygg och familjär miljö. Slippa långa transpor-
ter, stora opersonliga klasser och en stressig och hård omvärld.                 
Därför bygger vi nya Tofthagaskolan- för dagens och för morgon-
dagens barn!

2. För att människor idag ska välja att bo på landet så är tillgången 
till barnomsorg och skola en avgörande faktor. Med nya Toftha-
gaskolan blir vår bygd mer attraktiv att leva och bo i. Fler famil-
jer som flyttar in betyder ökat befolkningsunderlag vilket i sin tur    
säkrar samhällsservicen för ALLA som bor i bygden.

3. Med en positiv befolkningsutveckling, så ökar efterfrågan på 
mark och fastigheter vilket innebär att värdena på våra fastigheter.
bibehålls eller ökar.
EN LEVANDE LANDSBYGD GYNNAR  OSS ALLA!!

4. I och med att vi bygger en ny, fin och modern skola, så får 
vi också tillgång till fräscha lokaler som vi kan nyttja till olika               
aktiviteter och evenemang. Möte, konferens, fest och förenings-
liv på hemmaplan. Närheten till och samarbetet med stiftsgården     
Tallnäs ger stabilitet och styrka för båda verksamheterna. 



Skolan drivs som en ekonomisk förening- 
hur fungerar det?

”Det är en förening som genom ekonomisk verksamhet 
tillvaratar medlemmarnas ekonomiska intressen. Bygger 
ofta på en kooperativ grund. Medlemmarna ska anta stad-
gar samt välja styrelse och stadgar. Föreningen är regist-
rerad hos Bolagsverket och blir därigenom en självständig 
juridisk person”.

Den stora fördelen med denna bolagsform är att den en-
skilde medlemmen inte har något personligt ansvar       för 
föreningens skulder. Det är också en enkel samarbetsform. 
En medlem  = en röst,
Medlemmen har möjlighet att påverka på Årsmötet . 
Föreningen lyder under Föreningslagen, den är alltså    
reglerad och kontrollerad.

Hur gör då jag som vill vara med? 

Som medlem erlägger du en insats på 2000 kr. Denna
insats kan delas upp på upp till 4 årsinbetalningar.          
Insatsen kan vid utträde ur föreningen återbetalas i sitt   
nominella värde. Varje medlemsskap har en rösträtt.  

Utöver detta kan man välja att göra en s.k förlagsinsats. 
Alltså placera pengar i valfri storlek i föreningen. Dessa 
insatser ger ingen rösträtt. En förlagsinsats är en kapital-
insats som icke-medlemmar tillför en ekonomisk för-
ening. För varje förlagsinsats måste föreningen utfärda 
ett förlags-andelsbevis. innebär att du som vill vara med 
och stötta skolan och bygden, går in med en insats (fri-
villigt belopp*) som ett räntefritt lån. Det är alltså ingen 
gåva, utan ett lån med möjlighet att få tillbaka insatsen 
och ev. ränta**. 

  

             
    

   
      Förklaring: 

* Frivilligt belopp; minsta insats 2 000:-
** Lån med ränta; lånet kan sägas upp (då ska det meddelas styrel-
sen senast 30/6  för utbetalning skall ske 30/6 året efter). Styrelsen 
kan också efter beslut på stämman betala ränta på insatt kapital.



Faktaruta
Nya Tofthagskolan byggs idag strax intill Tallnäs stiftsgård, invid 
Linnesjöns norra del. Samordningsfördelarna med Tallnäs avgjor-
de placeringen, bland annat kan skolan nyttja Tallnäs sporthall, 
kök, värmeanläggning samt VoA. Tallnäs får tillgång till skolans 
lokaler utanför skolans öppettider.
Nya Tofthagskolan innefattar förskolan Starkeborg, fritids samt 
skola upp till klass 6 och har plats för cirka 110 barn. Idag finns 
över 85 barn inskrivna på nuvarande förskola och skola.

Nya Tofthagaskolan ska stå klar till terminsstarten hösten 2009. 
Byggkostnaden beräknas uppgå till 15 miljoner kronor.

Kontakt

Har du frågor angående medlems- eller förlagsinsatserna, 
så är du varmt varmt välkommen att kontakta Peter Stråth, 
0370-69 03 14 eller Kjell Johansson, tel. 0370-720 65          .
 


